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Udsendt - Historierne bag 22 reportager Thomas Ubbesen Hent PDF En meget personlig rejsebeskrivelse fra
mere end to årtiers reportagerejser til en næsten endeløs række af krigs- og katastrofezoner over hele kloden –
Balkan, Irak, Afghanistan, Haiti, Pakistan, Burma, Libanon, Mali og Ukraine. Bogen fortæller om, hvad der
helt konkret sker, når medierne beslutter, hvad der skal dækkes hvor. Hvordan kommer man derhen? Hvordan
klarer man sig rent praktisk, når der hverken er vand, mad eller elektricitet? Hvordan overlever man i miljøer,
hvor alle normale spilleregler for omgang mellem mennesker er brudt sammen? Bogen går desuden i dybden
med en række af de skæbner, der har optrådt som "cases" i indslag, Thomas Ubbesen har produceret til TV,
radio og artikler. Det er beretninger om, hvordan journalisten finder sine hovedpersoner, arbejder sammen
med dem og kommer meget tæt på dem som mennesker i kaotiske og ofte voldelige situationer – derfor

handler denne bog også om, at der er langt, langt mere bag en "case", end hvad kommer frem i de hurtige og
skarpskårne nyhedsindslag. Thomas Ubbesen (f. 1956) har arbjedet inden for praktisk taget alle former for
skreven og elektronisk journalistik fra begyndelsen af 80erne – siden begyndelsen af 90erne i stigende grad
med fokus på internationale konflikter, krige, naturkatastrofer og storpolitik. Siden 1994 har han været
udsendt for DR, og det er over årene blevet til utallige TV-reportager, radioindslag og udenrigspolitiske
analyser. Han modtog i 2011 Kryger-prisen "for særlig betydende indsats i forbindelse med udsendelser i

Danmarks Radio".

ANMELDERNE SKREV
"I 'UDSENDT' fortæller Ubbesen levende, af og til ironisk – og når der er den mindste chance også
humoristisk – om 22 konkrete reportagerejser til krige og katastrofer … han fortæller om reporterens

virkelighed under de ekstreme forhold. Ikke undskyldende og ikke for at høste medlidenhed, men nøgternt og
oplysende"

- 4 hjerter, Politiken

"Ubbesens reportager er velskrevne, holdt i en rolig, registrerende stil. Mest bevægende er reportagerne fra
Haitis altødelæggende jordskælv i 2010. Det kapitel er fremragende, blandt andet fordi Ubbesen i det lader

skinne igennem, at det kan være svært at slippe krigen og katastrofen."
- 4 stjerner, Berlingske

"Journalist Thomas Ubbesen skildrer glimrende og reflekteret livet som korrespondent … Thomas Ubbesens
medmenneskelige skildring af de seneste to årtiers store krige og katastrofer kan varmt anbefales."

- Kristeligt Dagblad
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